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Президент Реґен 
відповідає УНСоюзові 

Джерзі Ситі. - Як вже 
інформовано, головний 
предсідник УНСоюзу д-р 
Іван Флис звернувся лис-
товно до президента Ронал-
да Регена у справі дальшого 
визнання братських союзів 
неприбутковими установа-
ми та звільнити їх від по-
датку. 

Головний предсідник. у 
своєму листі до Р. Регена, 
сенаторів Денісла Мойни-
гена і Роберта Дола та ін-
ших впливових членів під-
комісії для справ оподатку-
вання, підкреслив, що опо-
даткування братських сою-
зів, в тому й УНС, може 
підкосити цілу програму 
УНС та інших братських 
союзів, яка полягає на вза-
ємній допомозі та праці яка 
дає полегші членам союзів, 
спільноті та цілому народо-
ві. 

В дні 4-го травня ц.р. д-р 
І. Флис отримав з Білого 
Дому потвердження своїх 
листів та запевнення, що 
Президент буде розглядати 

стан братських союзів і мо-
жливості дальше уважати їх 
Неприбутковими ІНСТИТУЦІ-
ями. Лист з Білого Дому 

- дає також запевнення, що 
Департамент скарбу отри-
мав інформації про npono– 
зицію д-ра І. Флиса і стан 
братських союзів та буде в 
майбутньому цю справу 
розглядати. Тому, однак, 
що пропозиція є дуже cep– 
йозна. Департамент скарбу 
хоче далі розглядати її із 
усіх сторін та провіривши 
усі дані. 

З уваги на те, голов-
ний предсідник УНСоюзу 
закликає членів УНС^писа-
тн листи в справі дальшого 
визнання братських союзів, 
а зокрема УНС неподатко-
вою інституцією, до прези-
дента Р. Регена. 

Інші братські союзи вже 
повели в тому напрямі від-
повідну акцію, а їхні члени 
засипають' листами Білий 
Дім та своїх місцевих сена-
торів і конгресменів. 

В. Пастушок відзначений 
грамотою заслуги 

На фото в першому ряді (справа): В. К. Велдон, В. 
Пастушок, його дружина Теодозія Т. Гейвард; в dpyeo– 
му ряді (справа): Е. Еріксон, Н. Катанія. Дж. Ф. Келлі. 

Свартмор. Па. - Василь 
Пастушок відомий із своєї 
активності! в українській 
громаді та власпик підлри-
ємства продажу реальнос-
тей. одержав у квітні ц.р. 
грамоту заслуги за вклад 
праці у розвиток підпри-
емств в повіті Делавер. 

В. Пастушок заснував 
своє підприємство ще в Чес-
тері у 1947 році, а в 1970 році 
перенісся до Свартмор, де 
поселився та продовжує пра 

Тепер у нього працює 
вісім осіб через цілий час та 
чотири - частинно. 

Голова повітового уряду 
В. Киртіс Велдон. вручакь 
чи грамоту В. Пастушкові 
ствердив з приємністю, що 

він показав впродовж років 
свої здібності не лише як 
професійний підприємець, 
але також як громадський 
діяч, зокрема в українсько-
амернканській громаді. Він 
добре відомий зі своїх ста-
рань, щоб кожного року 
офіційно відзначувано ук-
раїнський День Державнос-
ти і Незалежности 22-го 
січня. В. Пастушок є голов-
ним радним УНСоюзу та 
добре відомий зі своїх opra– 
нізаційних досягнень в сою-
зовій родині. 

Про високе відзначення 
та оцінку праці В. Пастуш-
ка були згадки враз із знім-
кою у місцевій пресі. 

Створено Товариство 
Прихильників Музею 

' 5 Бавнд Бруку 
С. Бавнд Брук. Н. Дж. -

У суботу, 27-го квітня, нес-
повна рік після заснування 
Ініціятивного комітету То-
вариства Прихильників Му 
зею при церкві-пам'ятннку 
відбулися тут в Домі Куль-
тури Установчі збори Това-
риства. 

Збори звеличав своєю 
присутністю БлаженнІший 
Митрополит Мстислав, зас 
новник музею. У своєму 
слові він пригадав npucyr– 
нім про унікальність музею 
— серед його експонатів с 
р і д к і с н і , ВИЙНЯТКОВОЇ ІСТО-
ричнОЇ вартости пам'ятки 
далекої старовини, якітіль-
ки можна побачити в цьому 
музеї, зокрема якщо йдеть-
ся про церковні експонати, 
багато з них є з ХУ, ХІУ і 
ХНІ століть. У історичному 
відділі є також оригінальні 
документи, як наприклад. 
Універсал гетьмана Мазс-
пи з його власноручним 
підписом, та інші. Основну 
збірку зібрав, зберіг і вивіз 
сам Митрополит Мстислав 

Збори провадила В. Кузь-
мич, яка також скалала 
звіт Ініціятивного комітету, 
секретарювала Б. Скоруп-
ська. 

Ініціятивний комітет за 
час свого існування приєд-
нав 150 членів. Членські 
вкладки і пожертви дали до 
каси 14,000 дол. Тут треба 
згадати про перших добро-
діїв музею. Вікторія HOBOT– 
на пожертвувала 2,500 дол., 
Евфросінія Дітель і Марія 

Кротюк по і,000 дол. 
Ініціятивний комітет вип-

рацював проект статуту і 
передав ного Митрополи-
тові. 

Звіт постійної працівниці 
музею, Ірини Цегельської, 
яка, до речі, перейшла ми-
нулого року вишкіл для 
піднесення своїх кваліфіка-
цій в Смітсоніян інституті, 
дав поштовх до довгої дис-
кусії про завдання і працю 
товариства. 

Вибрано Управу в такому 
складі: В. Вишнсвський, го-
лова, В. Кузьмич, М. Kpo– 
тюк. О. Скоп. Є.Дітель, зас-
тупннкн головим, Н. Ільни-
цька, секретар. А. Грибович. 
скарбник. Р. Хейлнк, фінан-
совий секретар. До Стату-
тової комісії увійшли: Ю. 
Кузьмич, В. Пахолюк, А. 
Худий. 

Схвалено висоту члснсь-
кої вкладки - 25 дол. річно. 

Управа товариства зак-
лнкає все українське грома-
дянство вписуватися в чле-
ни товариства і допомогти 
йому грошовими пожертва-
МИ Та бсЗКОрИСНОЮ ДОПОМО-
говою працею краще розбу-
дувати цей унікальний і наЙ-
більший поза межами -Ук-
раїни музей, у. 

Членські внески і пожерт-
вн слід висилати на адресу: 
Memorial Church Museum 
Fund. St. Andrew Federal 
Credit Union. P.O.Box 262; 
South Bound Brook, N. J. 

'08880. 

В СССР почалася 
боротьба з апькоголізмом 

Влаштовують вечір спогадів 
про закінчення війни 

Москва. - Пресове аген-
тство ТАСС оголосило про 
початок боротьби з алько-
голізмом в межах всієї кра-
їнн. Совстське агентство 
підтвердило, що алького. 
лізм перетворився в серйоз-
ну проблему, бо в країні 
тепер є біля 20 мільйонів 
алькоголіків і це відбива-
сться на темпах розвитку 
совєтської економіки. 

Висловлюючи точку зору 
Кремля і нового генераль-
ного секретаря, ТАСС зак-
ликав покінчити з поблаж-
ливим ставленням до п'ян-
ства. В повідомленні сказа-
но. що плянусться з 1986 
року почати зменшення ви-
робництва міцних алько-
гольних напоїв і збільшити 
виробництво бсзальког оль-
них, а до 1988 року буде 
повністю припинено вироб-
ництво овочево-ягідних вин. 

Вводяться строгі кари 
для тих. хто буде пити спир-
тові напої на вулицях, стаді-
онах або в парках. Досі за 
такі порушення карали 
штрафом від трьох до деся-
ти карбованців за перший 
раз і від 10 до 30 карбован-
ців за другий. У повідомлен. 
ні ТАСС не вказується. яки-

ми будуть ці штрафи тепер, 
але сказано, що вони знач-
но збільшаться. В повідом-
ленні наводиться сума штра-
фу.'яким будуть каратися 
шофери, затримані в стані 
алькогольного сп'яніння: 
100 карбованців. 

Серед нововведень - ско-
рочення годин торгівлі спир-
тнимн напоями. Віднині 
совєтські трудящі зможуть 
купити горілку лише... в 
години праці: з 11-ої години 
ранку до 2-ої години дня. 
Підвищено і вік для амато-
рів випити: тепер купити 
пляшку оковитої зможуть 
лише громадяни, яким спов-
нився 21 рік. 

Кампанія боротьби з аль-
коголізмом передбачає по-
силення протиалькогольної 
пропаганди, збільшення ме-
дичної допомоги тим, хто 

„потребує"' випити. Уряд 
має намір різко збільшити 
кількість спортових і куль-
турних імпрез в країні, щоб 
населення, а особливо мо-
лодь. не мали часу нудьгу-
вати. На думку совгтських 
соціологів, основна причи-
на п'янства громадян СССР 
- нудьга. 

" - ^ ^ -
--Яйкаго. — Тут в суботу. 
1-го червня ц.р., відбудеть-
ся Вечір спогадів про кінець. 
Другої світової війни, 40-
лптя закінчення якої недав-
но було відзначено. 

Коло 10 осіб виступить із 
короткими спогадами, на-
гадуючи присутнім, як вони 
зустріли кінець війни і в 
яких умовах та ситуації 

вони тоді знаходилися. По-
діляться своїми спогадами 
учасники різних військових 
формацій, у яких служили 
українці, кацетникн та вій-
ськовополонсні. 

Вечір організує філія 
УКУ в Чикаго і він відбу-
деться в авдиторії собору 
свв. Володимира і Ольги о 
год. 4-ій по полудні. 

МИ Є закпадниками, - - каже 
румунський письменник 

Відень. Австрія. - Доб-
ре відомий, також У захід-
ньому світі, румунський 
поет і письменник, який 
кількакратно домагався ви-
їзду на Захід, зник із свого 
помешкання в Букарешті, 
як інформує організація 
Міжнародна спільнота яка 
від років цікавиться права-
ми людини за Залізною зас-
лоною. 

Дорін Тудоран, якому 

У ФІЛЯДЕЛЬФІЇ ВІДБУВСЯ З'ЇЗД 
ПАТРІЯРХАЛЬНОГО ТОВАРИСТВА 

Філадельфія (О.Т.). - По 
відході у вічність Патріяр-
ха Йосифа перед Мирянсь-
ким рухом стоять важливі 
завдання, яким він мусить 
присвятити багато^ваги та 
знайти на них правильну 
розв'язку для добра Поміс-
ної Української Католи-
цької Церкви, а саме: 
закріпити здобуті пози-
ції, боронити самоуправ-
ниЙ устрій, здійснювати 
соборовий декрет про Схід-
ні Церкви і добитися, разом 
з церковним проводом, ап-
робати „де юре" патріярха-
ту та достойно відзначити 
1000-річчя Хрищення Укра-
їни. 

Для кращої мобілізації 
сил і плянового й енергій-
ного діяння зорганізовано-
го мирянського руху намі-
чено на місяць травень ц.р. 
два важливі з'їзди, а це: 
Крайовий з'їзд делегатів 
Українського Патріярхаль-
ного Товариства в ЗСА і 
Мирянський Конгрес в Ка-
наді. 

ЗТзд 

В суботу, 4-го травня ц.р., 
серед розкішної природи у 
живописнім приміщенні па-
рафії св. Архистратига Ми-
хаїла у північній Філядель-

Учасники бенкету слухають слово проф. 
д-ра В. Маркуся. 

фії відбувся Крайовий з'їзд 
делегатів Українського Пат-
ріярхального Товариства в 
ЗСА з участю 70 делегатів з 
таких віддалених місцевос-
тей, як Сан Франсіско, Ка-
ліфорнія, Фінікс, Арізона, 
Чикаго, Дітройт, Баффало і 
з десятків інших ближчих 
центрів українського noce– 
лення. 

З'їзд відкрив голова УПТ 
інж. Олександер Пришляк і 
привітав гостя з Риму o.ap– 
химандрита д-ра Любоми-
ра Гузара, делегатів та гос-
тей. Після проведення мо-
литви їоднохвилинної МОВ-
чанки за св. п. Патріярха 
.Йосифа та декого з провід-

них рядових членів, о. Гу-
зар у своєму слові зробив 
підсумки 20-річної праці 
Товариства та закликав чле 
нів до дальшої невтомної 
праці з витривалістю і ві-
рою в перемогу. Треба сд-
ности й послідовности. 
Йдеться про обнову нашої 
Церкви та кожного з нас. 
Прелегент передав сердечні 
побажання з'їздові від Пат-
ріярха Мирослава. Наш ус-
піх залежить від Бога, яко-
го треба просити, але і дяку-
вати йому за одержані бла-
годаті. 

Інж. О. Пришляк ВІДЧИ-

(Закінчення на crop. 3) 

минуло 39 років життя, пе-
ред своїм зникненням ГОЛО-
лував, протестуючи таким 
способом проти тоталітар-
ного режиму в Румунії і всіх 
режимів в країнах Східньої 
Европи. які обмежують до 
мінімуму права людини і не 
дозволяють бажаючим еміґ 
руватн. 

До 1977 року Тудоран отри-
мав кільканадцять відзна-
чень за свої праці і був чле-
ном румунського ПЕН-клю 
бу. Відношення до нього 
дуже змінилося після того, 
як він виявив бажання по-
кннути Румунію і вніс про-
хання на видачу йому, дру-
жині і 8-річній донечці візи 
на виїзд з Румунії. Типове 
явище, — кажуть спостері-
гачі і знавці відносин в ко-
муністнчних країнах. - як 
тільки людина не йде по 
лінії компартії, вона негай-
но попадає в тенета дсржав-
ної служби безпеки і її доля 
стає незавидною. 

Не помогли всякі писан-
ня Д. Тудорана до прсзи-
дента і першого секретаря 
компартії Румунії Ніколае 
Чаушеску та інших визнач-
них лідерів. Навпаки, за те. 
що він назвав ситуацію в 
Румунії „неморальною, не-
гуманною і нестерпною" та 
домагався пошанування 
прав людини у відношенні 
до нього і багатьох інших 
дисидентів, його почали 
називати „наклепником" на 
СОЦІАЛІСТИЧНУ систему своєї 
країни. Письменник вияс-
нив. що він не покидає своєї 
батьківщини, яку носитиме 
в серці то кінця життя, а 
тільки хотів би покинути 
„диктатуру румунської ко-
муністнчної партіГ. Не до-
помогли також погрози, що 
він. у випадку відмови, опуб 
лікує на Заході свої писан-
ня, які він вже раніше nepe– 
дав різними шляхами до 
Західньої Европи. Чаушес-
ку мовчав, говорила тийиси 

(Закінчення на crop. 3) 

В СВІТІ 

КОЛИШНІЙ СОВЄТСЬКЙЙ вояк-втікач. який тепер 
перебуває у Швейцарії, попросив швейцарську поліцію 
дати йому охорону після того, як йому погрозили агенти 
КҐБ, а його справу публічно обговорювали на московсь-
кій телепередачі, називаючи його втечу „співпрацею з Сі-
Ай-Ей". Юрій Поварніцін, 23-річний вояк, був захоплений 
в полон афганськими антикомуністичними повстанцями і 
переданий Міжнародному Червоному Хрестові, згідно з 
договором. Він однак, відмовився повертатись до СССР і 
попросив Швейцарію надати йому право азилю або 
постаратися про азиль в іншій західйІІГТфаїнї. 

ПАПА ІВАН ПАВЛО 11 і ватиканські чинники позитивно 
висловились про спротив латвійських католиків, кажучи, 
що кожний нарід має право боротися за свою релігію. За 
Залізною заслоною продовжуються переслідування релігії 
і тому треба подивляти тих, які в обличчі переслідування, 
мають відвагу ставати в обороні гарантованого їм 
конституцією права на віровизнання, — говориться в 
окремому зверненні Ватикану. 

ГРУПА ТЕРОРИСТІВ на Близькому Сході, яка, правдо-
подібно, була виконавцями бомбового замаху на американ 
ські військові бараки в Бейруті, опублікувала фотознімки 

! чотирьох раніше захоплених в полон американських 
і громадян і двох французів та погрозила „страшними 
і наслідками", якщо ув'язнені в Кувайті терористи не будуть 

звільнені. Адміністрація президента Роналда Регена і 
і речники КуваЙту заявили, що вони ніколи не вестимуть 

жадних переговорів з вбивцями і не діятимуть під тиском. 

З'ЇЗД АФГАНСЬКИХ антнкомуністів і лідерів різних 
політичних фракцій в Пакістані, які намагалися створити 
один центральний визвольний фронт проти совєтської 
окупації їхньої країни і тільки^ через зовнішні інтриги, 
мабуть інспіровані Москвою і її п'ятою колоною, такого 
центру покищо не створили, може спонукати комуно-
московських імперіялістів до висилки в Афганістан 
додаткових військових частин. Метою Москви є остаточ-
но знищити визвольний рух афганців і розпочати, згідно з 
ранішим пляном, розбудовувати в їхній країні свою 
військову базу. 

ПІСЛЯ ЗАЯВИ ЛІДЕРА комуністичної партії Франції 
Жоржа Марше, що його партія не увійде більше в коаліцію 
Ізсоціялістичною партією президента Франсуа Міттерана. 
соціялісти почали шукати за новими потенційними 
партнерами, інакше вони програють парляментарні 
вибори в користь деґолівської партії. В комуністичній 
газеті „Юманіте" "Марше розправляється з соціялістами і 
закидає їм „спілкування з імперіялістами". В кінці його 
заяви виразно сказано, що немає навіть мови про дальшу 
співпрацю з Міттераном. 

ЛІДЕР НІМЕЦЬКОЇ опозиційної соціял-демократично'ї 
партії Ганс-Йоахен Фогель, відвідавши в кінці минулого 
тижня східній Берлін, закликає до „нової фази співпраці" 
Сходу зі Заходом, тобто повної віднови політики детанту. 
Фогель розмовляв на протязі трьох годин з лідером 
Східньої Німеччини Еріхом Гонскером і в розмові 
порушив багато справ міжнародної політики, а також 
проблему з'єднання обидвох Німеччин в майбутньому. 

ГРЕЦЬКИЙ СОЦІЯЛІСТИЧНИЙ уряд Андреаса Папан 
дреу. відмовився не тільки від участи у військових 
маневрах військ Північно-Атлантійського Оборонного 
Союзу (НАТО), але заборонив грецьким компаніям 
забезпечувати пальним кораблі, які беруть участь у цих 
маневрах. Капітан британського корабля просив Грецію 
про допомогу, але його прохання було відхилене на 
доручення міністерства оборони. 

ІТАЛІЙСЬКА КОМУНІСТИЧНА партія, одна з найбіль-
ших в Західній Европі, зазнала великих ударів в останніх 
виборах і лідери цієї партії застановляється над можливіс-
тю зміни керівництва, тому що теперішні лідери не зуміли, 
мовляв, іти в парі з життям і „обороняти інтереси 
робітничої кляси", - пише контрольована комуністами 
преса. У провінційних виборах комуністи втратили майже 
20 відсотків усіх голосів в користь християнсько-демокра-
тичної партії. 

ЄГИПЕТСЬКІ І ІЗРАЇЛЬСЬКІ представники розпочали 
переговори про спірну територіяльну справу, а саме 
полосу Таба, окуповану тепер Ізраїлем, але до якої має 
також претенсії Єгипет. Політичні спостерігачі передбача-
ють, що Ізраїль, задля вдержання дружніх зв'язків з 
Єгиптом, не буде вести війни чи спорів за цю смугу. 

ЗСА І СССР РОЗПОЧАЛИ 
ТОРГОВЕЛЬНІ ПЕРЕГОВОРИ 

Москва, тг З'єднані Стей-
ти Америки і Совєтський 
Союз, не зважаючи на дещо 
напружені відноисини між 
НИМИ У”ЗВ'ЯЗКУ З ПОСИЛСН-
ням пропагандивної кампа-
нії совєтських засобів масо-
вої інформації проти полі-
тики президента Роналда 
Регена, розпочали в Моск-
ві розмови на вищому рівні 
про пожвавлення торговель 
них зв'язків. 

Секретар Департаменту 
торгівлі ЗСА Малколм Бал-
дридж прибув із своїми до-
радниками до Москви ще в 
суботу, 18-го травня і таки 
того самого дня відбув ко-
ротку зустріч з кореспон-
дентами під час якої він 
заявив, що від імені 
Уряду ЗСА вестиме nepero– 
вори з міністром торгівлі 
СССР Ніколасм Потоліче-
вим про справи торгівлі, які 
не мають жадного відно-
шення до купівлі страте-
гічних' матеріялів. модер-
них компюторів. які можна 
застосувати для військових 
цілей, чи іншої модерної 
технології. „Ми говорити-
мемо про торгівлю в першу 
чергу товарами першої пот-
реби", — заявив Болдридж 
совстським і закордонним 
кореспондентам. Очевидно. 
темою розмов будуть та-
кож справи інвестицій аме-
риканських компаній у со-
вєтську індустрію, забсзпе-
чення американських капі-
талів совстським держав-
ним банком тощо. 

Минулого тижня М. Бол-
дридж конферував на про-
тязі чотирьох днів про тор-
говельні справи з лідерами 

Китайської Народної Pec– 
публіки і ці розмови закін-
чились успішно, даючи аме-
риканському ринкові великі 
надії яа'збут товарів, особ-
ливо при відбудові китайсь-
ких перестарілих фабрик і 
заводів,' які потребуватн-
муть не тільки нової ТЄХНО-
логії. але також сирівців N 
першій стадії збільшення 
продукції відновленими фа-
бриками. 

Після візити BWПекіні. сек-
ретар Департаменту тортів-
лі ЗСА зупинився на три 
дні в Ню Делі; Індія, з наді-
сю збільшити торговельну 
виміну між Америкою і 1н-
дісю. Про ці речі конкрст-
ніше говоритиме у Вашіж -
тоні прем єр-міністер ІНДІЙ-
ського уряду Раджів Ґанді. 
'кий вибирається з офіцій-
ними відвідинами до ЗСА. 

В Мосвкі, переговори роз 
почалися в понеділок. 20-го 
травня і. згідно з опінісю 
економічних спостерігачів. 
вони проходитимуть на ви-
щому рівні, та будуть свого 
роду барометром дальшої 
американсько-совстської 
співпраці також в інших 
ділянках. Американські еко 
помісти не надіються на 
чудо від Дводенних розмов 
в Москві, але до них дуже 
серйозно підготовлялися 
обидві сторони. 

Запитаний кореспонден-
тами, чи розмови включа-
тимуть також евентуальну 
віднову полетів Аерофлоту 
до ЗСА. Балдридж відповів, 
що він не хотів би KQMCHTV– 
вати заскоро тих справ про 
які ще не було мови між 
обидвома делегаціями. 

^ і 
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У ФІЛЯДЕЛЬФІЇ ПОБОЮЮТЬСЯ дальших сутичок з 
радикальною групою негрів ,.Мув" як пімсту після того, 
як їхня „твердиня" згоріла та загинуло в пожежі 11 осіВ. 
Мейор Вилсон Гуд обіцяє, що до наступного Різдва доми 
довкола хати, де жили члени ,.Мув". будуть відбудовані. В 
загальному, населення Філядельфіі стоїть за своїм 
мейором та уважає, що акція поліції була оправдана. 

БЮДЖЕТОВА КОМІСІЯ Палати Репрезентантів згоди-
лася на плян бюджету на 1986 рік. який може викликати 
широку дискусію у Сенаті та з Урядом тому, що цей плян 
пропонує іншу розв'язку на видагки на озброєння, як 
також на підвншку виплат СОЦІАЛЬНОГО забезпечення. 

ОБОРОННІ ЧИННИКИ, які тепер існують в ЗСА на 
випадок хемічної війни, с далеко незадовільні, як 
стверджує і н вести га цій на КОМІСІЯ Палати Репрезентантів. 
Вона ствердила також, що військовий провідне впровадив 
у життя ніяких рекомендацій, що їх дав Пентагон, ще в 
1981 році, у справі небезпеки хемічної війни. 

В НЮ ЙОРКУ АРЕШТУВАЛИ одного вчителя та трьох 
шкільних працівників, які про.іава.іи в околиці та в самій 
школі, де працювали, різні наркотики своїм учням. Їх 
арештували, коли вони старалися продавати наркотики 
тайннм агентам поліції. Цей перший арешт серед шкільно-
го персоналу є наслідком широко закроєної кампанії 
проти торгівлі наркотиками в школах Ню Норку. 

В НЮ ЙОРКУ ЗАДУМУЮТЬ відновити славний дім І 
музики, Карнегі Голл, коштом 50 міньйонів долярів. З цієї -
суми вже зібрано 27 мільйонів. Ця заля має найкращу 
акустику з усіх заль і притягає всіх любителів музики. 

В П'ЯТНИЦЮ, 17-ГО ТРАВНЯ u p . розпочався в ЗСА 
страйк лстунів одної з найбільших ліній, що працюють 
передусім на терені ЗСА. ..Юнайтед Ерлайнс". Страйк 
охопив понад 90 відсотків усіх ле гунів. а тисячі пасажирів з 
квитками не мають можливості відбути заплянованої 
подорожі. Лстунн вимагають більшої заплати і заповіда-
ють, що страйк може тривати дуже довго. 

КОЛИШНЯ „МІС Ю-ЕС-ЕЙ" Ванесса Вілліямс заскар-
жила журнал, що показував її знімки без одягу, як також 
фотографа, що ці знімки робив, на 400 мільйонів долярів, з 
за те. що, як вона твердить, вони опублікували ці знімки 
без и дозволуі тим спричини л я величезні прикрощі для неї, 
які змусили її зрезигнувати з посту кралі ЗСА. 

ВЛАСТИТЕЛІ РОЗВАГОВОГО парку в Ню Джерзі, в 
якому минулого року згоріло у несподіваному вогні вісім 
молодих людей, будуть тепер відповідати за це перед 
судом. Їх оскаржується у недбальстві і непридержуванні 
усіх середників безпеки, які в такому парку повинні бути. 

АМЕРИКАНСЬКА АМБАСАДАі в Парижі остерігає 
торговельні американські фірми, як також Департамент 
торгівлі, які плянують брати участь у повітряному показі 
при кінці місяця травня, що на ньому можна очікувати 
терористичних нападів на учасннків-амернканців. Показ 
буде відбуватися в Парижі на давньому летовнщі. яке 
розташоване на кордоні міста. 

' ' '-
ФРІДОМ ГАВЗ ІНФОРМУЄ, що кожний п'ятий в'язень у 
совєтській тюремній системі побував коротше, або довше 
у так званому психіятричному заведенні, керованому 
органами КГБ. Найжорстокіше карають в'язнів сумління, 
тобто тих осіб, які мають іншу від компартії думку, або не 
погоджуються з методами режиму. Очевидно, речники 
совстського уряду заявляють, що в СССР немає політич-
них в'язнів, а щоб таких дійсно не було, вони висилають їх 
до ,,психушок". 

-
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Міжнародний тероризм і 
демократичний світ 

Від кількох років різні терористичні групи в 
Европі і на інших континентах систематично 
тероризують американські дипломатичні й 
військові станиці, а то і вбивають американських 
дипломатів у різних країнах світу. 

Не є ніякою тайною, що деякі уряди неза-
лежних країн не тільки фінансують, і вишколю-
ють терористів, алд ще,тим; і чваняться. Сирія, 
Іран і Ливан одве0тр піддержують майже всі 
терористичні групиНигЗ огляду на те чи вони є 
арабського походження, чи.ні. Рівнож, комуністи-
мн^сателіти Советськбго Союзу явно й офіційно 
вишколюють терористів. Ми маємо незаперечні 
докази у зізнаннях намаганого вбивника Папи 
Івана Павла її, турка Адж і , який св ідчив на 
судовому процесі в Римі, що його вишколював 
на терориста болгарський уряд. 

Також не є закритою тайною, що за всіми 
терористичними групами стоїть Совєтський 
Союз, який доставляє великі суми грошей, 
відповідну зброю, фальшиві паспорти й візи, 
тощо. 

Але яка на це реакція демократичних країн? 
В першу чергу, вони не мають спільного пляну 
для”поборювання міжнародного тероризму. 
Деякі індивідуальні потягнення (влада ізраїль-
ська повітряна ,,виправа до Єнтебе в Африці, та 
невдала американська рятункова акція заклад-
ників в Ірані). Позатим, немає жадної вимовної і 
ефектиної реакції з боку демократичного світу. 

Хоч це виглядає неможливістю — демокра-
тичні країни можуть багато Зробити для прибор-
кання та навіть ліквідації міжнародного теро 
ризму. 

У першу чергу, ми мусимо здати собі справу, 
що акти тероризму рідко виконують одиниці, 
натомість їх перепроваджують групи, часте 
кермовані тоталітарними режимами, які стара; 
ються ослабити демократичні держави й захо 
пити їх під свою впаду. Є це свого роду збройна, 
нездеклярована війна між тоталітарними й нето 
талітарними країнами. 

У першій мірі, демократичні країни повинні 
вживати всіх заходів для збереження диплома-
тичних привілеїв. Заосмотренафальшивими 
паспортами та іншими індивідуальними доку-
ментами, Західня Европа роїться від „туристів", 

^м іж ними є значна частина законспірованих 
(терористів. 

z^J' Подруге, демократичні країни мають до 
розпорядимості фінансові можливості, які вони 
можуть вжити проти урядів, які допомагають 
терористам. Майже всі з цих країн розпачливо 
потребують зброї та фінансових кредитів. Отже, 
їм не повинні продавати чи давати зброю і 
кредити. 

Потрете, мілітарні зусилля є майже імпера-
тивною відповіддю, як ми це бачили в справі 
Ентебе, в Уґанді. Підготова до таких мілітарних 
зусиль повинна би бути скоординовананаперед і 
добре підготована, і не сміє ..провалитися" як 
це мало місце з. американською рятунковою 
місією кілька літ тому в Ірані. 

Відрадним явищем є це, що Америка від 
якогось часу шук^є за підтримкою у своїх сусідів 
в організації контрофензиви проти терористів, 
без уваги на їхнє національне походження. 
Америка втратила багатомільйонову торгівлю з 
Ливаном через це,що Ливанський уряд допома-
гає терористам. 

Але якщо ці зусилля мають бути успішні, 
тісна і інтелігентна співпраця всіх демократич-
них країн - , необхідна. Замішання, вагання та 
роз'єднання тільки далі заохочуватимуть теро 
ристів і їх хлібодавців та патронів 

Дописи і життя громад, установ, організацій, 
інституцій чи осіб, включно І посмертними згалка-
ми-некрологами, мають бути не. довші за гри 
сторінки машинопису, писані через лва інтервали на 
друкарській машинці і лише на одному боці листка 
паперу. Якщо допис писаний рукою, слід.також 
дотримуватися великих відступів поміж рядками і 
писати розбірливо (дехто розуміє ию вимогу як 
писання великими літерами, насправді літери маюто 
бути малі, але великі проміжки поміж рядками, щоб 
було де поправити речення, якщо зайде потреба) 
Дописи слід надсилати до редакції до десяти днів 
після описаної події. Редакція застерігає за собою 
право скорочувати дописи і правити мову. Просимо 
дописувачів подавати повні імена і прізвища у своїх 
матеріялах, не скорочуючи їх. У випадку англійських 
назв чи прізвищ слід подати їх і по-англійському і по-
українському. - Редакція. t 

Серед численних амери-
кансь,к'их і європейських 
експертів східньоевропсй-
ськнх справ небагато таких. 
шо справді визнаються у 
складних національних від-
носинах Східньої Европи, в 
тому й українських. Навіть 
ті. шо мають марку знавців 
і вчених, не ра і показуються 
ігнорантамн в справах, про 
які пишуть. Як приклад, 
можна б навести один казус 
з Джорджом Кеннаном, ко-
лишнім американським ам-
басадором у Москві, а пе-
ред тим у Празі. У своїх 
спогадах про часи розвалу 
ЧСР він торкається й укра-
їнських закарпатських 
справ і. таврус українців 
Закарпаття ирогітлсрівсь-
кнми нацистами. Його до-
казн: німці створили війсь-
кові штурмові групи „Ад-
лер" (орел), словаки вслід за 
ними створили протнчеську 
організацію „Соколи", а 
закарпатські українці, щоб 
не залишитися позаду, ство-
рили й собі військову opra– 
нізацію „Сич". Кожна з тих 
національних груп, - пише 
Кеннан. - мас символ дра-
піжного птаха: орла, соко-
ла-яструба і нічного хижака 
сову-сича...̂  Такий рапорт 
послав Кеннан, знавець ро-
сійської мови, до Вашінгто-
ну, і можна собі уявити, якої 
шкоди нам наробив той 
експерт своїм незнанням 
того, що різнить українське 
„і" від російського „и"! 

Такі гаффи" в американ-
ській політичній літературі 
можна лопатою згортати. 
Одна з недавніх квіток: ша-
новний Принстонський уні-
верситет видав книжку 
Джана Б. Данлопа „Облич-
чя російського націоналіз-
му". де автор характеризує 

В.К. 

ЧУЖИННА ІҐНОРАНЦІЯ 
В УКРАЇНСЬКИХ СПРАВАХ 

Нікіту Хрущова як „росій-
ського мужика із Західньої 
України". Сміятися — чи 
плакати, далебі не знаємо! 
Мабуть наперед одне, а по-
тім друге. 

Привід до цієї статті дала 
нам авдиція німецького 
журналіста з Ватикану Ган-
сякоба Штелє, у гамбурзь-
кому радіо 27-го лютого 
ц.р. п. н. „Святий авантю-
рист львівський митропо-
лит Андрей Шептицький 
між Римом і Москвою". 
Маємо перед собою повний 
машинопис цієї авдиції і, 
щоб обминути будь-яке не-
порозуміння щодо значен-
ня слова „ Абснтойрер", ска-
жемо, що воно значить у 
німецькій мові ,,авантюр-
ник" або „людина, що пус-
тилася на якесь рисковне, не 
завжди чесне підприємст-
во". Не диво, що та авдиція 
викликала слушну хвилю 
обурення в українській пре-
сі, не так своїм змістом, як 
тирулом статті. Штелє впев-
нено пише про те, що „наїв-
ний" митрополит Андрей 
уроїв собі створити відірва-
ну від Росії державу україн-
ського народу, „який ynpo– 
довж 1000 років ніколи не 
мав держави". Показується, 
що акредитований при Ва-
гикані журналіст нічого не 
знає про те, що в давнині 
Папи видавали булли на-
шим князям і коронували 
наших королів, а за козаць-
ких часів просили козаків 
іти з допомогою боронити 
Відень від турецької облоги 

і що на інтенцію цього Папа 
Іннокентій ХІ відправив 
окремий молебень у Сикс-
тинській каплиці. А, крім 
цього, молода українська 
держава мала в цьому сто-
річчі свого амбасадора при 
Апостольському престолі. 
Штелє про це не чував, його 
цікавить що інше. З почат-
ком німецько-совєтської 
війни, пише Штелє, україн-
ські вояки в німецьких мун-
дурах після звільнення 
Львова замордували 7,000 
жидів і повбивали всіх поль-
ськнх професорів, які nona– 
ли в їхні руки, а Митрополит 
Андрей не тільки проти TO-
го не виступив, а ще й дався 
втягнути в „трагікомедію 
проголошення української 
державности"... 

Ми тут бачимо, як гладко 
Штелє повторяє побрехень-
ки совєтськоі пропаганди, 
бо невеличка, незабаром 
розпущена німцями розвід-
на група під проводом Ро-
мана Шухевича не мала ні-
чого спільного з німецькою 
ліквідацією жидів і польсь-
ких професорів. Який зі 
Штелє журналіст, що цього 
не знає? Але ми знаємо при-
чину іронічного і неприхо-
вано ворожого відношення 
Штелє до українців і зокре-
ма до Митрополита Андрея. 
Тут ми дозволимо собі за-
цитуватн опінію про нього, 
подану боннським тижнс-
виком „Пріват-депеше" з 
17-го червня 1983 року, ре-
дагованим колишнім кон-
сулем Й. Цоппом, д-ром Е. 

Фрайгерр фон Фюрстенбер-
ґом і Ґ. Й. Ґізс: 

„Рим; Варшава: двох шу-
кали себе і знайшли. 

У варшавських колах 
слідкують з увагою за тим. 
що кореспондент „Цайту" 
д-р Гансякоб Штелє і ватн-
канський державний сскре-
тар кардинал Касаролі сто-
ять у найтісніших взаємн-
нах. Штелє організує і фіна-
нсус для любителя камер-
ної музики Касаролі кон-
цертові вечори в Римі. 

Зверніть увагу: У 60-их 
роках варшавський корес-
пондент шановного ..Франк 
фуртер Альгемайнс Цай-
тунг" Штелє був знаний як 
„найбільший німецький го-
мулкіст". Бо він ув'язався 
активно в церковну бороть-
бу тодішнього режиму з 
атаками на „консерватив-
ного" примаса Вишинсько-
го, так що той сперечався з 
ним навіть з амвону. Тоді 
„Франкфуртер АЦ" відкли-
кав. свого кореспондента... 

Тут цікаво, що Штелє і 
Касаролі мають спільні 
пункти стичности: Касаролі 
пробував також натискати 
на Вишинського в дусі своєї 
остполітики - і тим налс-
жав до рішучих противни-
ків Вишинського... 

Важливе, що Штелє у 
Варшаві дня військових кіл 
є „персона грата" і що він 
хвалить (як довго?) прима-
са Ґлемпа. Одначе у ватика-
нських колах, як теж у Па-
пи, Штелє є далі не бажа-
ниЙ. 

Примітка: не зважаючи 
на папську неприхильність, 
Штелє має дозвіл супрово-
дити як Журналіст Папу у 
всіх закордонних поїздках 

(Закінчення на епюр. 3) 

Положення українських 
етнографічних земель між 
Балтнцьким море на півно-
чі й Чорним морем на пів-
дні та розміщення поодино-
ких геоморфологічних 
(рельєфних) смут переваж-
но в західньосхідньому на-
прямі мало багато корис-
них, а ще більше некорис-
них прикмет. 

До корисних прикмет на-
лежала догідність в комуні-
каїїїї з півночТ на південь, 
себто з країн Скандинавії 
здовж ріки Дніпро до Візан-
тії і з країн Західньої Евро-
пи до багатих азійських 
країн - Персії та Індії. 
Догідна комунікація спри-
яла торговельним і культу-
рннм зв'язкам між різними 
народами, з чого Русь-Ук-
раїна мала не тільки матері-
яльні "користі, але також 
збагачувалась культурними 
надбаннями інших народів. 
Завдяки такому положенню 
вже за кермування київсь-
кою державою княгинею 
Ольгою в роках 945-957, по 
смертн її чоловіка Ігоря, на 
Русі-Україні почала,поши-
рюватись християнська ре-
лігія, доказом чого є те, що 
княгиня Ольга прийняла 
віру Христову, а в Києві вже 
тоді була церква св. Іллі, а 
ще більше поширювались 
християнська релігія за во-
лодіння її внука Володи-
мира Великого (980-1015), 
який по масовому хрищенні 
українського народу в 988 
році, визнав християнську 
релігію в Русі-Україні дер-
жавною, тому його наш 

Іван Олексишин 

ЗЕЛЕНО-СВЯТОЧНІ ЗВИЧАЇ 
В УКРАЇНІ 

народ назвав Великим, а 
українська церква княгиню 
Ольгу й князя Володимира 
Великого зарахували до 
святих. 

Разом з християнством у 
Русі-Україні збільшились 
культурно-матеріяльні 
впливи Візантії, найбіль-
ший розвиток яких припав 
на час володіння на київсь-
кому престолі князя Ярос-
лава Мудрого в 1019-1054 
роках. За його володіння 
зібрано державні закони в 
одну цілість в т.зв. „Руській 
Правді", побудовано в Кие-
ві величавий Собор св. Со-
фії і багато інших церков 
перетривали всі лихоліття, 
спричинені нападами різ-
них наїзників на українсь-
ку землю і залишились до 
теперішнього часу. Мона-
хи, які жили в цих манасти-
рях перекладали церковні 
книги з болгарської на цер-
ковно-слов'янську мову й 
вчили дітей в приманастир-
ських школах. Київська 
держава за володіння князя 
Ярослава Мудрого мала 
великий авторитет серед 
європейських держав, дока-
зом чого були родинні зв'я-
зки з королівськими рода-
ми Польщі, Швеції та інших 
держав. 

ВідЬмною ціхою в тих 
часах була система правлін-

ня в державі, яка полягала 
на тому, що князь-батько 
перед своєю смертю розда-
вав синам окремі землі сво-
єї держави в управу в харак-
тері удільних князівств. Цс 
зробив також Ярослав 
Мудрий', який поділив Київ-
ську державу поміж сімох 
своїх синів, які по смерти 
батька почали змагатись 
між собою за київський пре-
стіл. Ці спори підірвали 
повагу Київської держави й 
послабили її оборонну силу. 

До некорисних прикмет 
положення українських ет-
нографічних земель нале-
жало безпосереднє сусідст-
во з азійськими кочовика-
ми, які були зайняли півден-
носхідні простори Европи, 
а саме гунамн, хозарами, 
печенігами, половцями, а 
також татарами, які були 
осіли на Кримському півос-
трові. Ці сусіди, користую-
чи з непорозумінь між уді-
льними князями й бунтів 
бояр проти своїх князів, 
нападали протягом довго-
го часу на українську зем-
лю, грабували, палили міс-
та, забирали в ясир (полон) 
молодих людей та наклада-
ли на населення великі да-
нини. 

Наші предки, обороняю-
чись перед цими наїзника-
ми не тільки боронили свою 

батьківщину, але також за-
хідні народи, а передусім 
польський народ, який за-
мість вдячности українсь-
кому народові, користаючи 
з його послаблення i^зa вну-
трішніх спорів, нападав на 
українську землю, грабував 
культурно-мистецькі над-
бання нашого народу, а на 
захопленому просторі noce– 
лював поляків. Пізніше до-
велось нашим: предкам рбо-
роияти українську землю на 
Закарпатті, яку остаточно 
захопили мадяри й росіяни, 
які по невдалому бою коло 
Полтави в 1709 році ово:ю-
діли цілим Лівобережжям, 
включно з Києвом. 

Безнастанна боротьба на-
шого народу з різними наїз-
никами мала великий вилив 
не тільки на вироблення 
хоробрости, але також на 
повстання культур вдяч-
ности й пошани до тих 
людей, які життя своє 
віддали в обороні своєї 
Батьківщини-України. І хоч 
загарбники українських зе-
мель старались затерти слі-
ди їхніх могил на просторі 
України, пам'ять про на-
ших воїнів, кості яких лежа-
ли або ше досі лежать, в цих 
знищених могилах з кня-
жих. козацьких і останніх 
часів, в серцях українського 
народу залишилась велика 
пошана, доказом чого були 
багатолюдні відвідування 
цих могил. 

(Продовження буде) 

ЖИТТЯ І ЗДОРОВ'Я 

Д-р Ростислав Сочинський 

Особливості захворювань 
людей похилого віку 

Зростаюче з року в рік 
в Америці число людей ві-
ком понад 65. 75 і навіть 85. 
а то й більше років. (Докла-
дну статистику про цей зріст 
подав д-р Павло Джуль у 
редакційній статті „Лікар-
ського Вісника" ч. І (106) за 
зиму 1983 р. На нашу думку. 
кількість літніх людей се-
ред української громади в 
діяспорі пропорційно біль-
ша ніж пересічне число та-
ких людей у цій країні) вка-
зус. що майже кожний лі-
кар незалежно від його спе-
ціяльности. зустрічатиме у 
своїй практиці дедалі біль-
ше літніх хворих. В остан-
ніх роках зроблено великий 
поступ у вивченні процесу 
старіння людини та в дос-
ліджені хвороб похилого 
віку, включно зважливими. 
НОВОВІДКРИТИМИ Й УДОСКО-
наленими засобами лікува-
ння у виді фармаколог ічних 
препаратів, медичних прис-
троїв або хірургічних втру-
чань. Про ці справи існує 
численна література, зокрс-
ма англійською мовою, до-
ступна у формі книжок і 
статтей у фахових журна-
лах. І 

Недуги похилого віку 
мають характеристичні ри-
си, які вимагають окремої 
лікарської уваги й запобіг-
ливости. Тому лікарі повин-
нї постійно доповняти свої 
знання про геріятрнку, але 
також навчатись розрізняти 
біологічно-фізіологічні, тоб-
то нормальні чи неминучі 
процеси старіння від пато-
логічних проявів, виклика-
них вродженими, спадкови-
ми чи набутими недугами. 

Оцінка фізичного та ду-
хового стану хворого в ио-
хилому віці вимагає, поруч 
всебічного медичного об-
слідуваиня, також вивчення 
суспільних умов і впливів 
оточення, серед яких дана 
особа живе. Це незвичайно" 
цікаве й задовільне зайнят-
тя для рікаря, яке тільки 
рідко зустрічається в інших 
галузях медицини. Звичай-
не недомагання 20-літньф 
фізично здорової людини 
може появитися важким 
хворобовим станом особи 
старшого віку з її численни-
ми, прихованими затяжни-
ми хворобливими змінами 
в життсвоважлнвнх opra– 
нах. 

З другого боку, навіть 
досвідчений у ділянці своєї 
спеціяльности лікар може 
зробити помилку, стараю-
чись поставити діягнозу на 
підставі нібито об'єктивних 
ознак і суб'єктивних почу-
вань особи похилого віку, 
сплутуючи ЇХ З 6ІОЛОГІЧНИ-
ми процесами старіння.Ни-
жче даємо короткі описи 
фізіологічних змін харак-
теристичннх для літніх осіб. 

З віком зовнішні прикме-
тн людського тіла зміняю-
ться. Зріст у більшості ДО-
рослих людей змсншуєть-
ся приблизно на 1-2 санти-
метри, щокожних 20 років. 
Цю зміну найбільше поміт-
но у віці 50 і більше років. 
Постава зміняється в наслі-
док похилення тіла, чи суту-
лення, спричиненого атро-

фічнимн процесами у скеле-
тних. м'язових та підшкір- ' . 
них тканинах. 

У чоловіків вага тіла не 
зміняється аж після 45 років 
життя. Тоді приходить до 
втрати приблизно 4 кіло-
грами на кожних 10 років. 
Опасисті особи обох статей -
не раз прибувають на вазі в 
середньому віці, щоб ПІЗНІ-
шс її втратити. Підшкірне 
розміщення товщу також 
зміняється з віком, а саме 
зростає на животі та клу-
бах, а меншає на обличчі. 
Жіночі грудні залози підля-
гають поступовій атрофії як 
говшевих. так і .залозних 
складових частин, шо і при-
водить до зменшення їх 
об'єму та пружкости. Може 
найважливішими сгаречо-
фізіолої ічнн.ми змінами є 
порушення рівноваги між 
біохемічними процесами в 
організмі, які контролю-
югь температуру тіла, шви-
ДКІСТЬ бнТТЯ ССрЦЯ. ТИСНСН-
ня кровн. місткість води, 
рівень цукру в крові тощо. 
Ці зміни також обмежують 
ступінь протидії на духове 
напруження включно з гоїн-
ням ран. імунними рсакція-
мн. усуванням токсин з ор-
ганізму. слабістю м'язів і 
т.п. 

Неменш важливими є та-
кож пошкодження серця і 
кровоносних судин, що ста-
новлять основну фізіологіч-
ну причину :іюдської смср-
тн. З віком серце nepexo– 
днть цілий ряд змін, які 
обннжують ного працездат-
ність, а саме: зменшення 
місткости лівого шлуночку 
серця, поширення і ствсрд-
нення аорти, підвищення 
тиснення крони (160^95) та 
інші. Причина обниження 
нормального функціонува-
ння серцево-судинної СНСТЄ-
ми цс зменшення її гнуч-
кости через осади колягену. 
дегенерація слястичних во-
локон та їх сполучення з 
кальцієм, творення „бля-
шок" холгетеролю, ширша-
віння судинної тканини та 
волокнисті зміни серцевого 
м'яза. Дегенеративні вікові 
зміни в паренхімі нирок К 
ідуть у парі з такими же . 
змінами в печінці та інших 
органах. 

Наслідки поважних рото-
вих. чи іилунково-кишко-
внх змін коливаються в ме-
жах від певних утруднень 
до звичайного недоживлен-
ня. що може загрожувати 
життю. Зміни в залозах уну-
трішньої секції торкаються 
здебільша статевих чолові-
ЧиХ'і жіночих гормонів, які 
можуть викликати клімак-
теричні недомагання, зок-
рема у жінок. 

Найбільш поширені фізі-
ологічні зміни органів, зв'я-
заннх із похилим віком, це 
послаблення зору і слуху, 
які, одначе, не створюють 
великих проблем через ЛЄГ-
кий доступ до виправних 
апаратів. 

Легенева функція у людей 
літнього віку зменшується в 
наслідок зміни гнучкости 
плевральної тканини, пос-

(Закінченн.ч на епюр. 3) і 

Перл Бак 

ПАНІ СТОВНЕР І МОРЕ 

(З англійської мови переклала Любов Колеиська) 

І 

Пані Стовнер підвелась із церковної лавки і, спершись на 
і рам'я свого молодшого сина Стівена, поволі наближала-
ся до труни: там лежав її муж. на обличчі якого царив 
совершениий спокій. Це все сталося так швидко, що вона 
не лиш вкрай була приголомшена, але Й подратована. Він, 
як звичайно, три дні тому вранці, взяв свою робочу 
скриньку з полуденком та й пішов, аби у невеликій місцевій 
фабриці працювати на своєму становищі старшого 
робітника. 

Ти шось забув? кликнула вона йому з кухні, де 
обтирала кухонну посуду. Він рік-у-рік на Різдвяні Свята 
хотів їй купити машину до миття посуди, але вона від 
цього відмовлялася: 

Я завжди руками мила посуду, як і зрештою робила 
це моя мати, і вважаю, що можу робити так далі. 

Я хочу взяти день вільного, - відповів їй він того 
ранку, всього три дні тому. 

Навіщо? - поспитала вона, підійшовши до відкритих 
кухонних дверей із рушничком у руках. 

Я... не знаю. Можливо прийдеться мені самому 
вибратись на побережжя моря, бо я давно вже втратив 
надію, шо ти колись поїдеш зі мною. 

Але так сам скажи мені, що там властиво будеш 
робити? - запитала вона, хоча ніяк не хотіла входити в 
давню суперечку над цим. що в неї і без цього забагато 
вдома праці, щоб витрачати час на безцільну мандрівку 
побережжям моря. 

— Я... не знаю. Оттак лиш сяду собі на березі моря, як tte 
завжди, я хотів, і дивитись буду за хвилею, що підкочуєть-
ся до берега. Хіба ж це не безглуздя - мешкати 50 миль від 
моря і ніколи його не бачити. 

— Згідно з цим, що я зачувала цс ніщо інше як 
дивитись на хвилі, що припливають і відпливають від 
берега. Ех, тобі Бог-зна чого завагається... 

— Ні. Це не те, — знетерпеливлено він відповів. - Цс 
— море... Я зійду на побережжя його і сяду денебудь, де не 
буде нікого, — лиш океан — Атлантінський океан. 

— Ти спізнишся, - вона перестерегла ного, глянувши на 
годинник. 

Так... — втомлено сказав він і. вийшовши з дому, пішов 
вниз вулицею. Він мав усього пройти п'ять вулиць, якими 
йому приходилось манджати сорок років, а це від цієї пори, 
коли йому було двадцять два роки, і вони одружилися. 

— Візьмім тиждень вакацій і поїдьмо на наш „медовий 
місяць" над побережжя моря! - він вигукнув із запалом. 

— І що ж ми там ввесь тиждень поза хатою будемо 
робити? - запротестувала вона. Вони лиш спочатку 
задумували мешкати в домі її батьків (яких вона була 
єдиною донею), аж до часу, коли він зможе наскладати 
стільки грошей, щоб закупити свій власний дім. Та хоч він 
був добрим робітником - заощадити багато грошей він 
не зміг. Ще й до того — одне по одному приходили на світ 
їхні п'ятеро дітей. Старенькі померли, і вони так і 
залишились у їхньому, пошкодженому бурями, дсрсв'яно-
му, домнку, про який вона завжди дбала, аби він був 
чистий і чепурний. Навіть у своєму городчику поза хатою 
вона виплекала цинії і всіляке інше квіття. 

— Над побережжям моря можна багато дечого зробити, 
— настоював він, коли вони одружилися. Мене завжди 
манило туди поїхати. Інші чоловіки перебувають там по 
два -три тижні і, як сама знаєш, вони працюють, але 
відколи помер мій батько я був змушений займатися 
різними орудками. Але тепер, коли в нас „медовий 
місяць"... 

Але вона вперто далі вела своє: — Я ніяк не можу 
збагнути, яка в тому приємність дивитися на маси води. 

— Ми можемо сісти на піску... 
— . Щоб одяг і взуття набралися піску, - - н е вгавала 

вона. 
— Або може піднайти човен і ним поплисти... 

- Не я ... - і вона вся здригнулася. Нізащо в світі ти 
не намовиш мене на плавбу човном! Таж ти навіть плавати 
не вмієш. Це безглуздя! 

Закінчилось тим що вони на три дні вибралися на 
водоспад Ніягари: один день їзди - туди, один день - на 
поворот, і один довгий день там - надто довгий, бож що 
там властиво було — хіба оті маси води, що летіли стрімго-
лов униз? Та вси таки вона зодягнулася у нов,у подорожню 
сукню, а Стів мав на собі новий подорожній костюм, і в 
готелі обходились з ними з усією ввічливістю - вони ж бо 
приїхали сюди на ...медовий місяць" - хіба ж ні? 

Але Стіва нікони не покидала думка поїхати над море. 
Цим самим це і н не давало спокою'. Та зчасом він перестав 
говорити про виїзд, бож з дітьми, які - одне по одному 
приходили на світ - не можна було заощадити ні цента. 
Проте, він час-від-часу купував журнали про судна і море. 
До цього вона не мала ніяких застережень, бож будучи з 
вдачі доброю жінкою не могла йому заборонити знаходи-
ти розвагу в цьому, що йому приносило таку безмежну 
радість. А потиху, в душі, вона навіть себе запевняла, що 
це навіть добре, що вони ніколи не поїхали на побережжя 
моря, бож його там напевно могло б зустрінути розчару-
ваиня: тим більше куди краще було залишити його 
мріям. Це принаймні давало йому зацікавлення, а що 
торкалося дійсностн, то чим воно властиво було як не 
масою води, в якій чаїлася небезпека, і хвилі якої то 
припливали, го відпливали, всмоктуючи за собою на дно 
людей. 

Линуло прощальне, протяжне слово священика, сповнене 
похвал: — Стівсн Стовнер людина вірна аж до своєї 
смерти. Він був відданим мужем і батьком, працівником, 
до якого можна було мати довір'я, християнином, який 
виконував свої обов'яки, зразком для своїх сусідів. Коли 
кожного ранку, в день Сабату. я бачив його на постійному 
місці в церкві, я був певний, що це член парафії, на якого 
можна уповати. Він був зразковим громадянином -
справедливим і послушний законам та людиною чистої 
думки, що із вдоволенням виконувала свої обов'язки. 

(Продовження буде) 
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Активність УІА 

Серед різнорідних імпрез, які влаштовує Український 
Інститут Америки в Ню Йорку великим успіхом 
користувався показ писанкарства під час Великоднього 
ярмарку. Гуртка Молодих Професіоналістів 31-го березня 
ц.р. На ф о т о : Ірена Гошовська демонструє писання 

писанок. І 

(Світ.ги.га Лада Сочинська) 

КАНЦЛЕР ЗАХІДНЬОНІМЕЦЬКОГО уряду Гельмут 
Коль і прем'ср-міністер Японії Ясугіро Накасонс погоди-
лись, що їхні країни займуть однозгідне становище до 
стратегічної оборонної ініціятиви президента Роналда 
Регена. Передумовою становища і підтримки цієїініціяти-
ви залежатиме від того чи ЗСА включатимуть також 
оборону цілого вільного світу перед совстськими нуклеар-
ними ракетами, чи тільки ЗСА. 

Д-р ЄВГЕН ОЛЄНКО 
внутрішні хвороби 

приймає у Квінсі і виїжджає на виклияи домів. 
Деитист ОЛЬГА ОЛЕНКО 

Профілактика хаоріб асан І іубіа. Лйсуааина 1 протезування Косме-
тичма стоматологія Приймається ТІПІ,КИ зл попереднім поновленням 

Адреса ч Мамгеттені Адреса у Квімсі 
ROCKEFELLER CENTER W5 37 64th Avenue 
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Українська Музична Фундація 
запрошує наше Громадянство на 

ВЕСНЯНИЙ КОНЦЕРТ 
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Виступають концертові солісти стейту Ню Джерзі: 
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140 Проспект Авеню. ІРВІНҐТОН. Н. Дж. 

ВІДПУСТ 
ПРИ ' 

МОНАСТИРІ СВ.Й0САФАТА 

Іст Віч Лрайв 
Ґ.іен Ков, Лонґ АГілРн.і, Ню Пори 

В НЕДІЛЮ 2-го ЧЕРВНЯ 198", 

ПРОГРАМА 

800 Служба Божа в Каплиці 
9:30 Служба Божа на Площі 

11:00 Архисрейгька Служба Божа 
1:00 Служба Божа на Площі 
2:00 водосвяття 
3:00 Молебень 

Сповіді від 8:00 гоя. рано 

50,000 ДОЛ. ЗА 10 ДОЛ. 
У ВІЦІ ВІД 25 РОКІВ ЗА 10 ДОЛ. (МАЙЖЕ З ЦЕНТИ 
ДЕННО) МІСЯЧНОЇ ВКЛАДКИ МОЖНА ЗАБЕЗПЕЧИ-
ТИСЯ НА 50,000 ДОЛ., ПРИДБАВШИ 5-РІЧНУ ТЕРМІ-
НОВУ ГРАМОТУ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО 
СОЮЗУ. ПО ІНФОРМАЦІЇ СЛІД ЗВЕРТАТИСЯ ДО 
МІСЦЕВИХ СЕКРЕТАРІВ, АБО ПИСАТИ ДО ГОЛОВ-
НОЇ КАНЦЕЛЯРІЇ УНСОЮЗУ В ДЖЕРЗІ СИТІ, Н. ДЖ. 

Особливості... 

тав писемний привіт від 
Блажсннішого Мирослава. 

Д-р Володимир Пушкар, 
голова Парафіяльної ради, 
висловив радість, що на 
з'їзд вибрано саме це чарів-
нс місце на михайлівській 
гірці. Д^р Богдан Лончина, 
голова УПСО, вітав з'їзд 
від Президії та Ради УПСО, 
а д-р. Василь Маркусь від 
Об'єднання Церковних 
Братств і Сестрицтв. Впли-
нуло багато привітів від 
ієрархів, товариств і органі-
зацій та провідних людей. 

До Президії з'їзду ВВІЙШ-
ли: проф. Мирослав Лабунь-
ка, голова, Ярослав Пасту-
шенко, д-р Михайло Яцух, 
заступники. Орися Марків, 
Тарас Кульчицький де 
Цмайло, секретарі. Поря-
док нарад зачитаний пред-
сідником прийнято ОДНОГО-
лосно. 

Вибрано комісії: Верифі-
каційну - інж. Юліян Голов-
чак, голова, мгр Роман 
Ярош, д-р Юліян Колтун, 
Ярослав Білинський, члени; 
Номінаційну: Оксана Береж-
ннцька, голова, д-р В. Map– 
кусь, інж. Микола Кунинсь-
кнй. інж. Роман Левицький, 
Ева Піддубчишин, інж. Ва-
енль Колодчин, Роман Kpy– 
пка, мгр Богдан Ясінський і 
Ярослав Щербанюк, члени; 
Статутову: д-р Юрій Ста-
росольський, голова,д-р В. 
Маркусь, мгр Володимир 
Сенежак, Василь Папіж і 
Теодор Крочак, члени; Ре-
золюційну: д-р Леонід Руд-
нйцький, голова, д-р В. Map– 
кусь. ред. Микола Галів, 
інж. Ігор Гайда і ред. Ва-
силь Пасічняк, члени. 

З причини недостачі часу 
протокол з останнього зт"з-
ду не відчитано. Вибрано 
тричленну коміс ію, щоб 
зверифікувати його. 

Звіти членів Управи та 
інших керівних органів вия-
вили. що незважаючи на 
труднощі зв'язані з відхо-
дом у вічність Патріярха 
Йосифа, УПТ розвиває 
оживлену діяльність, під-
ТрИМуЄ ТІСНИЙ ЗВ'ЯЗОК З ВІДДІ-
лами, аранжує різні корис-
ні акції. Фінансовий звіт 
виказав, що Управа УПТ й 
адміністрація журналу 
,,Патріярхат" мають на бан-
кових контах 39,115.04 дол. 
готівки. 

Президія з'їзду зарядила 
одногодинну перерву на 
полуденок, що його приго-
товило Сестрицтво св. Ан-
ни при церкві св. Архистра-
тига Михаїла. 

Після перерви делегати 
заслухали вичерпний звіт 
редакції та адміністрації 
журналу „Патріярхат", 
який мас місячний наклад 
3,900 примірників. Число 
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П'ятниця, 24-го травня 1985 p., початок 7:30 веч. 

„ АВТОРСЬКИЙ ВЕЧІР 

поетеси ДІМИ 
У програмі: слово про Поетесу та мистецьке читання творів у виконанні 

Олі Рудик-Шкафаровської, актора Степана Крижанівського 
І само? Поетеси 

Товариство Опіки над Українською Молоддю „Рідна Школа" 
у ФілядельфіІ, Па. 

запрошує Українське Громадянство та Молодь на 

БЕНКЕТ і БАЛЬ 
АБІТУРІЄНТІВ „РІДНОЇ ШКОЛИ" 

що відбудеться в суботу, 8-го червня 1985 p., початок о год. 8:30 веч. 
у балевій залі Парксайд Іст, при 4S01 келли Драйв (кол. іст Рімр драйв) 

у ФілядельфіІ, Па. 
Програма включає привіт абітурієнтів, вручення дипломів і нагород та баль в oxono– 

дженій залі від год. 9-оі до 2-ої ранку. 
До танців гратиме, перший раз у ФілядельфіІ. широко-відома оркестре 

„Нове Покоління" з Торонто, Канада 
Квитки вступу на бенкет і баль 30.00 дол. для дорослих. 20.00 дол. для студентів. 

Вступ на баль 10.00 дол. для дорослих, 7.00 дол. для студентів. 
Квитки вступу і місця лри столиках проситься замовляти до 3-го червня 1965 року 

в Мюс. Богдане Коженьоасмюго, тел. (215) 969-8667 після год 6:30 вечора. 

У Філядельфі 
(Закінгенн 

передплатників постійно 
зростає. Останньо прибуло 
нових 300 замовлень. За 
Раду мирян звітував, за-
мість покійного ред. Рома-
на Данилевича, інж. Мнко-
ла Конинський, а за Громад-
ський суд д-р Ю. Crapo– 
сольськнй. За біжучу кадсн-
цію не зголошено жодної 
справи до Громадського 
суду. 

По звітах вив'язалася ча-
сом дуже емоційна диску-
сія, що в ній брало участь 14 
днекутантів, з обмеженим 
часом на три хвилини. По-
рушено різні пекучі пробле-
ми. Наголошувано потребу 
приєднувати молодь до 
УПТ. Днскутанти заступа-
ли два тактичні напрямки: 
поміркований із значною 
більшістю та агресивний. В 
принципах не було розход-
жень. 

Голова Контрольної ко-
місії Роман Крупка поста-
вив внесок на уділення абсо-
люторії з признанням усту-
паючим керівним органам. 
Внесок схвалено більшістю 
голосів. 

Інж. Ю. Головчак, голова 
Всрифікаційиої комісії. по-
відомив, що в з'їзді бере 
участь 70 делегатів з 109 

' голосами та 24 гостей. В. Се-
нежак в імені Статутової 
Комісії заявив, що внески 
зміни статуту т-ва будуть 
розглянені та включені в 
статут. 

Оксана Бережницька, го-
лора Номінаційної комісії.. 
предложила вдруге узгідне-
ну листу кандидатів до ке-
рівннх органів. 

Головна управа: Олексан-
дер Пришляк, голова, Да-
рія Кузик, Леонід Рудни-
цький, Василь Маркусь, Ро-
ман Левицький, Василь Ко-
лодчин, Богдан Ясінський, 
Юліян Головчак, Анатоль 
Ромах, Ігор Гайда, Василь 
Никифорук, Ева Піддубчи-
шин, Володимир Пушкар, 
Оксана Бережницька, Ми-
кола Галів - редактор жур-
налу; 'щ 

Контрольна комісія: Ро-
ман Крупка — голова, Ро-
ман Ярош, Ярослав Пасту-
шенко, Теодор Крочак -
члени; 

Товариський суд: Тарас 
Кульчицький, голова, Во-
лодимир Сенежак. Василь 
Папіж, члени. 

Рада мирян: д-р Роман 
Осінчук, голова, д-р Роман 
Смик, Василь Качмар, Во-
лодимир Процнк, Рома Гай-
да, члени. 

Запропоновану листу члс-
нів керівних органів схва-
лено більшістю голосів. 

Д-р Л. Рудницький ВІДЧН-
тав проект резолюцій, які 
по деякім доповненні ОД-
ноголосно схвалено. Після 
дбайливої стилізації Рсзо-
люційна комісія лроголо-
сить їх в пресі. 

Р. Левицький, фінансо-
вий референт, запропону-
вав до затвердження проект 
бюджету від 5-го травня 
1985 року до 5-го травня 
1987 року: приходи і розхо-
ди збалансовані на суму 
8,000 дол. Бюджет схвалено 
одноголосно. 

Нововибраний голова 
інж. О. Пришляк в заключ-
нім слові заявив, що буде 
тісно сп івпрацювати з 
д-ром Б. Лончиною. голо-
вою Українського Патрі-
ярхального Світового Об'с-
днання, буде теж у тісному 
контакті з усіма відділами 
та буде пильно прислухува-
тися до розсудливих ГОЛО-
сів членів. Просив про сд-

РЕДАКТОР, А НЕ 
ДИРЕКТОР 

У статті ред. Володимира 
Душника „Над свіжою мо-
гилою Юрія Стефаннка: 
особистий спогад" („Сво-
бода", ч. 91, 15-го травня 
ц.р.) треба читати: „При-
бувши в Канаду, Юрій Сте-
фаник посвятився українсь-
гій літературі і літературо-
знавству та був редактором 
літературного збірника 
„Слово". 

я зі crop. 1) 
иість. взаємну толеранцію 
га співпрацю. 

В імені Товариства „Св. 
Софія" д-р Романа Навро-
цька сердечно привітала 
нововнбрану Управу та під-
креслила, що цілі УПТ і ..Св. 
СофіГ с ідентичні та закли-
кала до тісної співпраці. 

Від УПСО л-р Б. Лончн-
на зложив Управі нобажан-
ня успіхів у праці. 

Предсідннк з'їзду л-р М. 
Лабунька, що зі своїми зас-
тупникамн.дуже енергійно 
та зразково проводив нара-
ламн. подякував усім за 
участь та прохав,вибачення 
коли часом зарізко відно-
відав деяким лискутаніам. 
Пригадав, що зараз по закін 
ченні нарад в Освітиьо-Ку-
льтурному Центрі вiлГ)^лe-
ться святочне .відзначення 
20-річчя УПТ. 

О. митрат Василь Злочов-
ськнн молитвою за нросла-
ву Патріярха та могутнім 
..Хрнстос Воскрес"закінчив 
з'їзд. 

Святочне відзначення 

'.'. В Українському Освіі-
ньо- Культурно му Центрі 
влаштовано святочне віл-
значення 20-річчя Україн-
ського Патріярхального Го-
вариства у -ЗСА. О гол. 6-ііі 
був коктейл. а в 7-ій гол 
програма та вечеря. 

Зустріч відкрив голова 
Святкового комітету д-р 
Володимир Пронюк. піт а-
ючн о. архнмандриталі-ра-
Л. Гузара. духовників. Ccc– 
трн Василіянкн. провідних 
членів патріярхального ру-
ху, представників централь-
них і місцевих товариств га 
установ, гостей і виконав -
ців програми, зокрема за-
ряд УОК Центру, що дав 
приміщення та приготовив 
вечерю. 

На прохання д-ра В. Мрі)-
цюка, о. митрат В. Злочов-
ський відегіівав „Христос 
Воскрес" і поблагословив 
святочну трапезу. Однохвн-
лннною мовчанкою вшано-
вано пам'ять Блажсіінішо-
го Патріярха Йосйфа га 
кількох визначних членів 
УПТ, що відійшли у віч-
ність. Про значення та ве-
лич Патріярха Йосифа го-
ворнв о .архнмандрит Л. 
Гузар, підкреслюючи, що 
постаті такої величини діс-
тають належну оцінку moii–, 
но після смертн. Це внма-
гас часу й належної nepc– 
иектнви. Одною з дуже за-
мітних прикмет Покійного 
було те, що він ніколи не 
думав про себе, а робив все 
для других, що с прикмс-
тою непересічних людей. В 
минулому і тепер нищать 
нас різні поділи. Треба біль-
ше вирозуміння, справж-
ньої любови та едностн в 
здійснюванні великих ідей. 

Програмову доповідь ви-
голоенв проф. В. Маркусь. 
ПрслеГснт наголосив, що 
ідея патріярхату. яку сміли-
во видвигнув Блаженніший 
Йосиф в 1964 ропі. розвн-
нулася в масовий! рух. який 
охоплює шораз-то ширші 
кола. Проголошення naipi– 
ярхату в 1975 році стало 
історичним актом, хоч хви-
лсво ще не визнав його Рим. 
За 20 років багато зміннло-
сяуВатнкані. Наша Церква 
стала синодальною, наші 
владики вибирають канди-
датів на єпископів, яких 
згодом затверджує Папа. 
вони визначили наслідника 
Блаженнішою. що його зат-
вердив Пана. Найбільшим 
здобутком є ге. що ми вже 
магмо тривалість ,іьвівсько-
го архиепископської о upec– 
толу, який тепер очолив 

і Закінчення зі cmop.-2) 
лаблення міжреберних м'я-
зів і діяфрагми. а в деяких 
осіб через надмірну вагу 
тіла. 

Психологічний аспект 
пронесу старіння 

Усупереч давнішим иог-
лядам. які сьогодні можна 
назвати мітамн, шодо зни-
ження духових якостей дю-
ден похилого віку. найнові-
ші наукові досліди безсум-
нівно показали, що в біль-
ШОСТІ з них (майже 75 від-
сотків осіб віком 65 і більше 
років), очевидно таких, які 
позатим вгіиіаються нспо-
ганнм фізичним здоров'ям, 
інтелек гуальні та громадсь-
кі властивості не зміняють' 
ся, і ці люди далі виявляють 
душевну енергію. занікав-
лення своїм оточенням, ба-
жання браги участь у житті 
родини, приятелів, громади 
й дуже часто виявляють не 
абияку продуктивність у 
ділянці своєї професії (як. 
наприклад можна назвати 
Пабля Пікассо. а серед ук-

Йаїнців св. п. Патріярха 
Іосифа Сліпого і ще дуже 

активного Митрополита 
УПЦ Мстислава. Йосипа 
Гірняка, Мирона Сурмача й 
інших. 

Коли ж помічається у них 
зменшення та очевидний 

інші 
рідко 

занепад них духових варто-
стей, то причиною цього не 
КОНЧС МУСЯТЬ буТИ 6ІО.ІОГІЧ-
ні зміни старіння, 
патологічні чнннн 
коли пов'язані з t м. які 
піддаються фаховому при-
борканні. а саме: 

і) фізичний стан здоров'я; 
2) ЗДІбНІСТЬ ВССТН ШОДЄН-

ні зайняття: 
3)- рівень участи у важли-

вих подіях. 
4) кількість і якість rpo– 

мадських звяіків: 
5) якість фі ПІЧНОГО ОТОЧС-

ння, місце осідку та сусідс-
тво: 

6) ступінь сповнення ПІД-
ставовнх потреб (наприк-
лал: харчування); 

7) економічне положення. 

Неспроможність Деяких 
літніх людей упоратися чи 
подолати духові та суспіль-
ні труднощі зв'язана, але не 
спричинена процесом crapi– 
ння. Цей факт, що деякі 
занепади духовости не кон-
че залежні від біологічного 
людського зростання. доз-
воляе зробити висновок, що 
існує велика можливість 
запобігти, а т о й навіть ви-
ліковувати велике число 
духових і емоційних проб-
лем людей похилого віку. 

(„Лікарський Вісник") 

Чужі ина... 
т 

(Закінчення зі епюр. 2) 
завдяки охоронній руці Ка- смо, що той священик. 
саролі . 

А тепер ми перейдемо до 
основного; у влаштованій 
минулого року в листопаді 
Катедрою Українських 
Студій при Торонтонсько-
му університеті конфсрсн-
пії. присвяченій 40-річчю 
смертн Митрополита Анд-
рея. брав участь також .той 
сам д-р Штелс з Риму з 
доиові:щю „Шептнцькнй і 
німецький режим". Про що 
він у своїй доповіді говорив 
- не знаємо, але хіба не тс, 

що в радіо, бо присутні 
викинули б його зі залі. А 
коли говорив щось інакше, 
як те, що в радіо - то хіба 
всі погодяться в тому, шо 
Штелс звичайний журна-
лістичний гохштаплер, з 
породи тих. що пишуть 
кожному на догоду. Тут 
боннська газета добре cxa– 
рактеризувала його снмпа-
тії. 

Коли ми при торонтонсь-
кій конференції, то як не 
згадати, що в ній брав 
участь ще й другий сумнів-
ний доповідач - отець ар-
хнпресвітер Браси Келегер, 
ір.іяндськнй священик ві-
зантійського обряду , за-
труднений в епарХії Влади-
ки Ізидора Борецького. На 
конференції він мав допо-
відь на тему „Шептнцький і 
західні християни". Змісту 
тієї доповіді не знаємо, але з 
повідомлень з Торонто зна-

ликни прихильник MOCKOB-
ського пагріярха Иімена, 
уже їздив кількакрагио до 
Москви н уважає його нат-
ріярхом не лиш Росії, а й 
України га пробував CHOMH– 
натн його ім'я в Богослу-
женнях. З торонтонської 
англомовної преси знаємо, 
що він великий ірляндсь-
кнй патріот, як иншетнжне-
вик„Нав"(ч. 21 з 1982року) 

„той монсеньйор каже, 
що інтернаціональний на-
гнск є єдиною дорогою ;шя 

, зміни в Ірляндії. Маршую-
чи сюди-туди но Бей і Блур 
вулицях, отець Келегер ВИК-
рикус: „Боже,спаси короле-
BV щоб ми могли її роз-
сгріляги! (God save the 
Queen - lor a firing squad!)" 

сеньйор великий ірд 
иоВ-
янл-

Як бачимо, отець мої 
іьйор великій' 

ський патріот, але у відно-
шенні ло України бере не ту 
сторону, яка нам погрібна.' 
В кожному разі. запрошува-
тй до участі в Конференції 
особу, яка хотіла б poicrpi– 
ляти королеву Бригансько-
ю Коммонвелту, до якого 
належить і Канада, якось не 
лицювало. 

Усе не вказує на ге. що в 
наших наукових га інших 
виступах треба бути уваж-
нішнм при виборі „знав-
шв". ям "на гих імпрезах 
обороняють свої, а не наші 
справи. 

Ми є закладниками 
(Закінгецня ..-і crop, jj 

комуністична пропаганда, а 
державна служба безпеки 
почала чимраз виразніше 
jaтискати обручі довкола 
письменника і його родини 

У вересні минулого року 
письменник написав ще од-
ного листа до Н. Чаушсс-
-ку. копія якого иродістала-
ся на Захід, у якому він 
говорить, що не буде МОВ-
чати і. хоч у закладі. засуд-
жуватиме терористичну сне 

тему і тих, „які не мають 
жадною права тримати нас 
в заперті". 

Вкінці 15-го квітня ц.р. 

нін рошочав голодівку, а 
коротко після цього сліди 
по ньому почали затирати-
ся. а радше губитися у зака-
марках румунського КҐБ. 
Румунські комуністи, які у 
З'єднаних Стейтах Амери-jf 
кіі й інших демократичних' 
країнах користуються ста-
гусом уиривілсііованої дер-
жави в торговельних cupa– 
вах, постаралися про зник-
,неиня ще одної людини, яка 
явно виступала проти тота-
літарної системи. сказа-
но в інформації Міжнарол-
ноі спільноти. 

„Листи читачів" повинні були не довші, як олн,і 
сторінка машинонису. друкована череї два інгерва-
ли Лист повинен торкатися гем.,порушених м п.кина 
сторінках ..Свободи". Реаіувати с.ііл ло іесяіи днів 
після опублікування матеріялу. Якщо лист пишеться 
рукою, то слід писати його чітко і виразно і також з 
великими відступами поміж рядками. Редакція ?acre– 
рігає за собою право скорочувати листи н пинравля-

ти мову, як і скреслювані різкі вцеловн. 

?ш^c)вм^Jш^имoaвx^швc?ж^^вж^вш?я^cз^^^^g 
Увага! У ВИДАВНИЦТВІ Уваг' 
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УНІГУ видав досліди про „Литовську Метрику' 
Український Науковий Ін-

ститут Гарвардського Уні-
верситету (УНІГУ) у спів-
праці з Польською Акаде-
міею Наук опублікував нові 
досліди про т. зв. „Лнтовсь-
ку Метрику". Досліди про-
всла співробітниця УНІГУ 
д-р Патриція Кеннеді-Ґрим-
стсд у співпраці з д-р Іре-
ною Сулковською-Kypacbo– 
вою з Польщі. їхня праця 
„Литовська Метрика в Moc– 
кві і Варшаві: реконструкція 
архівів Великого Литовсь-
кого Князівства" появилась 
у Гарвардській серії у країно 
знавчих студій. Книжка має 
461 сторінку. 

„Литовська Метрика" . 
складається більш як з 600 
томів архівного матеріялу 
Великого Литовського Кня-
зівства. Найстарший орнг і-
нальний том „ Метрики" по-
ходнть з 1511-16 років, хоч 
збереглись копії документів 
з часів великого князя Кази-
мира (1440-92). Всього є ко-
ло 170 томів ізХУІ сторіччя 
і понад 400 зложених у ХУ11 
та ХУІІІ сторіччях. У кни-
гах „Метрики" збережені 
державні акти Великого Ли-
товського Князівства, до 
якого входили від ХУІ до 
XVII ст. і українські землі, 
тому там знаходиться чима-
ло українського матеріялу. 
Крім офіційних державних 
документів, у „Метрику" 
включено теж копії судових 
протоколів, документи т. 
зв. публічних справ, записи 
землемірів, різні офіційні 
нотатки, реєстри княжих і 
королівських печаток, кан-
целяріЙні письма та різні ін-
вентарні списки. Матеріяли 
з ХУІ сторіччя написані пе-
реважно т. зв. руською мо-
вою (середньо-білоруською 
або сепелньоукоаїнською 
мовами),а документи з ХУ 11 
сторіччя оформлені nepe– 
важно по-пол ьськн або латн-
ною. 

Збірка документів „Л ито-
вської Метрики"—незвичай-
но вартісне джерело історії 
та культури Литви, Латвії, 
Білорусі й України ХУ— 
XVIII сторіч. Але корйета-
ти з нього нелегко, бо існую-
чі інвентарні списи докумен-
тів „Метрики" неточні і не 
всі місця перехованця час-
тин „Метрики" тепер відомі 
Також за понад 500 років іс-
нування „Метрики" поміша-
но її склад Те, що сьогодні 
знаходиться в даному фон-
ді „Метрики", може оригі-
нально стосувалося до ціл-
ком іншої частини „Метри-
ки" або навіть взагалі не по-
ходило з державних актів 
Великого Литовського Кня-
зівства. Деякі такі додатки 
до „Метрики" впроваджено 
при переписуванні найстар-
ших томів (починаючи з 

1597 р.), коли припадково в 
книгах залишені нотатки чи 
приватні документи помил-
ково переписано разом з 
оригіналами. З „Метрики" 
постійно користали судді та 
канцелярійні урядники. По-
рядок документів також 
був часом поминаний в нас-
лідок перешивання старих 
томів. 

Також коли перевозили 
„Метрику" з Вильна до Bap– 
шави в 1740-нх роках, пізні-
ше, після розбору Польщі, з 
Варшави до Петербургу в 
1795 році, а опісля з Петер-

бургу ще далі на схід, до 
Москви в 1887 році, їїзміша-
но з другими архівами. Піс-
ля відновлення польської 
держави по Першій світо-
вій війні на базі договору в 
Ризі 1921 року, повернуто 
до Варшави багато архів-
них матеріялів з Москви, 
але не всі. Наприклад, ще 
сьогодні знаходяться в Мос 
кві певні частини не тільки 
„Литовської Метрики", але 
й „Польської Коронної Мет-
рики", в тому й особливо 
мало досліджена „Волинсь-
ка (Руська) Метрика", що 
стосується до України часів 
1569-1673 років. 

При кожному перевозі 
„Литовської Метрики" її пе-
реорганізовувано і склада-
но нові реєстри всіх доку-
ментів. Деякі з цих реєстрів 
згублено (наприклад, єдину 
копію списків з 1747 року 
знищено у Варшаві 1944 р.). 
В деяких реєстрах впровад-
жено цілком нові системи 
цифрування документів, так 
що сьогодні деякі докумен-
ти „Метрики" можуть мати 
аж кілька інвснтарнихіприз-
начень. Частини „Метрики? 
що тепер в Польщі, є опнса-
ні в каталогах, але основна 
частина „Метрики", що зна-
ходиться в Москві, далі не 
окаталогована. 

Інвентар „Литовської Ме-
трики", який виготовив по-
льський історик Станислав 
Пташицький в Петербурзі 
в 1887 року, сьогодні є хіба 
найліпшим довідником для 
розшуків матеріялів „Мет-
рики". Наприклад, сьогодні 
в Центральному державно-
му архіві давніх актів в Моо 
кві олівцем позначений сто-
річний примірник книжки 
Пташицького був єдиним 
довідником „Метрики", пе-
рехованої там, у Москві. Д-
р Грймстед передрукував 
цілу книжку Пташицького в 
своїй публікації (в ЗСА існу-
вали лише два примірники 
Пташицького—в бібліотеці 
Пеннсильванського унівср-
ситету і в публічній бібліото. 
ці міста Ню Йорку). Подані 
в маргінесах поправки, до-
датки та сучасні циферні 
познаки уможливлюють 

сьогодні відшукати описані 
в Пташицького документи 
„Метрики", що зберігають-
ся в Москві чи у Варшаві. 
Крім того, д-р Грймстед 
виготовила додатки, в яких 
складено спис книг „Метри-
ки", що не були включені в 
інвентарі Пташицького і які 
тепер є в Москві, Кракові, 
Варшаві або Вільнюсі. 

Вона подає також список 
усіх реєстрів „Метрики", 
що виготовлені на протязі 
останніх 360 років (їх є 21). 
А найважливіше-ценадру-
ковані таблиці, в яких вира-
ховано по-порядку весь ре-
єстр Пташицького (601 по-
зиція), дати походження 
кожного з цих томів „Мст-
р и к и " , СЬОГОДНІШНЄ МОСКОВ-
ське чи варшавське інвентар-
не позначення кожного з 
цих томів і співвідношення 
вичислених томів „Метри-
ки"- до старших архівних 
познак варшавських інвен-
тарів з 1747-1787 років, до 
новонайденого радзивільсь-
кого перепису з 1623 року та 
інших реєстрів з ХУІІІ і 
ХІХ сторіч. Виготовлені та-
кож і зворотні співвідносні 
таблиці, в яких подано ви-
щезгадані інформації, але 
базовані на варшавському 
інвентарі, або з ще іншій 
таблиці—на радзивільсько-
му. Маючи в руках будь-
який з цих реєстрів, науко-
вець зможе при допомозі 
цієї нової книжки д-р Грим-
стед легко відшукати взає-
МОЗВ'ЯЗОК ВСІХ ІНШИХ ІНВЄН-
тарних познак. Д-р Ґрим-
стед виготовила ці співвід-
носні таблиці в Гарварді, 
вживаючи для того спсція-
льну компюторську про-
граму. 

Ця нова книжка У країнсь-
кого Наукового Інституту 
відіграє важливу ролю в 
дальших дослідах „Литов-
ської Метрики". Крімсамо-
го заощадження науковцям 
часу при розшуках матерія-
лів „Литовської Метрики", 
вона стане ключем до даль-
ших відкрить. Давно забуті 
джерела історії України, 
ідентифіковані в книжці д-р 
Ґримотед, повинні тепер 
бути описані й дбайливо 
досліджені. Книжка д-р Ґри-
мстед це уможливить. 

Дослідження д-р Ґрим-
стед, як і появу цієї нової 
книжки про „Литовську Ме-
трику" частинно оплатили 
установа. National Endow– 
ment for the Humanities та 
Фонд Катедр Українознав-
ства. Поїздки для П науко-
вих дослідів до Польщі та 
РСФСР оплачував амери-
канський комітет „1REX". 

Роман Процнк 

Концерт хору „Дніпро' 
У неділю, 28-го квітня ц. 

р. з авдиторії Українсько-
американського центру в 
Міннеаполісі, о год. 5-ій по-
ПОЛуДНІ ВІДбуВСЯ ПрИ ЧИСЛЄН-
нШ участі громади концерт 
хору .Дніпро". Цей хор під 
проводом диригента Мико-
ли Бриня є нашою гордістю, 
бо він плекає замилування і 
любов до нашого скарбу, 
яким є українська пісня. 
Акомпаньятором хору є 
Петро Циреградський, кон-
ферансье—Люба Левицька. 
Душею хору є родина Царе-
градських. 

В програму хору ввійшло 
багато пісень різного жанру. 
Програма складалася з трь-
ох частин. Наш визначний 
письменник Михайло Ко-
цюбинськиЙ у своїм нарисі 
„На крилах пісні" змальо-
вує, яку силу має пісня і як 
вона володіє людською ду-
шею.Широкий степ, вечірня 
пора, і десь здалеку лине ук-
раїнська пісня. І без перебі-
льшення скажу про дириген-
та М. Бриня, що він уміє ви-
добути все, що є найкраще в 
українській пісні. Чи відомі 
пісні, чи ні, але в його onpa– 
цюванні вони виходять жва-1 
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BO і будять любов до нашо-
го пісенного скарбу. 

Концерт зачався стрілець-
кою піснею „Ой. у лузі чер-
вона калина", обробка О. 
Кошиця. Вона своїм звучан-
ням і змістом створює бадь-
орий настрій. Слідували піс-
ні в обробці Миколи Лисен-
ка „У містечку Богуславку". 
М. Лсонтович полонив нас 
своїми „Вишні-черешні" та 
„Ой, пряду, пряду!' Пісня 
про пригоди журавля в обр. 
Скалецького збудила вссс-
лий настрій. Далі-пісня 
„Сім день молотила" обр. 
Г. Верьовки. 

Дві солістки - К і ра Царе-
градська та її дочка Оленка 
Цареградська-Амброзяк, 
виконали ніжно пісню „Ой. 

пливи, віночку". Частина 
перша закінчилася Вас. 
Симоненковим „Виростеш 
ти, сину" муз. А. Пашксви-
ча, арр. К. Цареградської, з 
незабутнім його—„Вибра-
ти не можна тільки батьків-
щину". 

В другій частині вокаль-
ний ансамбль „Свшан зіл-
ля" проспівав по-мистецьки 
цілий ряд пісень. 

В третю частину концер-
ту ввійшли народні пісні та 
пісні В. Івасюка. 

Концерт був добрим і ко-
рисним вкладом у нашу пі-
сенну культуру. 

Василь Пякуляк 
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УСВТ „Ч. Січ" - Г.вел 
Кікерс 1:2 

УСВТ „Ч. Січ" -
Гантердон С.К. 4:0 

У двох останніх першен-
ський змагання 1-ої дивізії 
Гарден Стейт Ліги, що від-
булнея в днях 21-26-го квіт-
ня ц.р., „Ч. Січ" здобула дві 
з чотирьох МОЖЛИВИХ ТОЧ-
кн. В зустрічі на виїзді в 
місті Фріголд „Січовики" 
на протязі цілих змагань 
тримали ініціятиву, створн-
ли декілька добрих можли-
востей до здобуття голів, 
але цим разом наш напад не 
використав їх і перемогу 
вибороли господарі, до рс-
чі. в складі яких виступа-
ють три професійні футбо-
лісти, що ще недавно змага-
лися в одному із клюбів в 
розв'язаній Північно-Аме-
риканській Професійній Лі-
зі. Єдиного голя для „Ч. 
Січі" в цій зустрічі здобув 
Сабрій. 

У п'ятницю ввечері на 
площі Фарчерс Ґров в 
Юніон під електричним ос-
вітленням „Ч. Січ" відбу-
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ла змагання з клюбом Ган-
тердон, які закінчила висо-
кою перемогою 4:0. До пе-
рерви вислід був 0:0. В дру-
гій половині конто голів 
відкрив Сальдсрон з гарної 
акції А. Бакуна-Торія в 55-ій 
хвилині. П'ять хвилин піз-
ніше Сабрій з подачі Брієи-
зн подвоїв рахунок 2:0. В 67-
ій хвилині знову Сальде-
рон.цим разом з подачі 
Рубалсвського здобув сво-
го другого голя змагань 3:0. 
Остаточний вислід зустрічі 
4:0 встановив Рубалсвсь-
кий у 85-ій хвилині. До за-
кінчення цьогорічного ССЗО-
ну „Ч. Січі" залишилося ще 
залеглих п'ять змагань, від 
вислідів яких залежатиме 
остаточна льоката нашої 
дружини в показнику табелі 
ігор 1-ої дивізії. Після зві-
тової перемоги ,.Ч. Січ" 
займай четверте з усіх 10-
ти місць, але з огляду на 
виступи за чаші має в за-
пасі два змагання. 

Склад „Ч. Січі": Хаму-
ляк. Ткач. Ромійо. Мурдзев. 
Бріснза, А. Бакун, Торій, 
Букачевс^кий, Д. Бакун, Ру-
балевськнй, Саба, Сабрій, 

Сальдсрон, Павлюс, Зулі-
йо. Провідник Володимир 
Бакун. 

УСВТ „Ч. Січ" (юнаки) 
- Кляркставн„Рофс"(юн.) 
5:2 

УСВТ „Ч. Січ" (м. юна-
ки) - Норден Веллі (м.юн.) 
2:2 

УСВТ „Ч. Січ" (юнаки) 
- Спортфрендс (новаки) 
0:7. 
Висліди змагань чоловічої 
відбиванкової дружини за 
першенство відбиванкового 
району „Ґарден-Емпаср". 

УСВТ „Ч. Січ" - Савт 
Ривер В.К. - 15:10, 15:4, 
15:13 

УСВТ „Ч. Січ" - Сінс' 
Номіне В.К. - 6:15, 8:15, 
15:13 

УСВТ „Ч. Січ" - Вест 
Сайд УМСА — 10:15, 14:16 

УСВТ „Ч. Січ" - Сіне 
Номіне „Б" - 15:10. 

Остаточно „Ч. Січ" зай-
няла в районі „Ґарден-Ем-
паєр" (Ню Иорк - Ню 
Джерзі) шосте місце. 

(от ) 

ЩЕ ПРО ЮВІЛЕЙНІ СВЯТКУВАННЯ УСТ„ЧЕРНИК" 
ДІТРОЙТ 

О. Скоцень 

В доповнення допису Зе-
нона Василькевича про юві-
лейні святкування УСТ 
„Черник" помішуємо до-
даткові інформації нашого 
кореспондента Володими-
ра Кізими. t 

Кульмінаційною точкою 
офіційної частини nporpa– 
ми святкувань були виступи 
двох головних промовців: 
представника так зв. „стар-
шої Генерації", доповіда-
ча українською мовою, 
славного футбольного „аса" 
Олександра Скоценя та ре-
презентанта „молодшої" 
Генерації Володимира Чи-
жовича, який говорив ан-
глійською мовою. 

О. Скоцень почав свою 
неперевершену футбольну 
кар'єру 16-літнім юнаком в 
складі дружини червоно-
чорних львівської „Украі-
ни", де в короткому часі 
виказався непересічним фут 
болістом а передовсім не-
зрівняним середущим на-
пасником дружини. Успіхи 
тодішньої „України", які 
інтегрально пов'язані з іме-
нем Скоценя, не являлися 
тільки успіхами на футболь. 
них майданах, а перш за' 
все, національними yenixa– 
ми. Його дальший життс-
вий шлях в ролі футболіста 
повів його до Києва, Моск-
ви, знову до рідного Льво-
ва, а далі через Словаччн-
ну, Австрію, Німеччину, 
Бельгію, Францію і закін-
чився в Канаді. На кожній 
зупинці цього маратону він 
все блистів непересічним 
талантом футболіста. Най-
успішнішим періодом його 
футбольної кар'єри можна 
вважати його виступи в про 
фесійному футбольному 
клюбі Ніцца, де „Леньо" 
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3 спальні, віт., їдальня, 
лазн., пивниця та 7 акр. 
землі з лісом. Вигідне по-
ложення - 4 милі від Сою-
зіеки, 1 миля від ОДУМ. Ці-
на дуже доступна. Дзвони-
ти веч.. після 7-ої год. до 

їласника, (914) 647-3631 

В. Ч и ж о в и ч 

Сконень вкрився славою 
найкращого середущого на-
пасннка Франції, про що 
так часто розписувалася 
французька спортова пре-
са. Гідним відмічення с фа-
кт, що О. Скоцень у всіх 
країнах свого перебування 
ніколи не позбувався своїх 
національних принципів, а 
часто й боровся за них і 
свою національну прина-
лежність. І коли остаточно 
прийшлося йому „завіси-
ти футболівки та кілок", не 
залишив свого улюбленого 
спорту, але й далі актив-
по включався в його життя, 
тоді вже в ролях судді, трс-
нера. Останніх шість років 
присв'ятив на підгорову та 
видання книжки споминів, 
пов'язаних і історією ук-
раїнського футболу в Га-
лнчині. на еміграції та в 
діяспорі п.з. ..З футболом у 
світ". 

Представник молодшої 
генерації, відомий на пів-
нічно-американському кон-
тйненті чоловий футболіст 
УСО „Тризуб" Філядсль-
фія, пізніше змагун і тре-
нер УСВТ „Чорноморська 
Січ" в Нюарку, директор 
тренерів Американської Фу 
тбольної Асоціяції, ГОЛОВ-
ний тренер збірної ЗСА на 
Олімпіяду, Пан-Американ-
ські Ігрища і-за чашу світу, 
дирсіггор Професійної Фут-
больної Ліги (в закритих 
залях) Володимир „Дзюхо" 
Чижович. Провідною дум-
кою обидвох шановних до-
повідачів. шо не тільки різ-
нилися стилями ЇХНІХ ДОПО-
віддей, а перш за все, фор-
муванням їхнього , наніо-
нально-спортового вихова-

ння, яке проходило серед 
цілком відмінних обставин 
з майже півстолітьою різ-
ницею часу та на інших 
контенентах, було: як „Ле-
ньові". так і „Дзюхові" при-
ходилося не тільки гідно 
репрезентувати ім'я україн-
ського спортовця, але й 
дуже часто боротися за своє 
національне походження і 
приналежність, та базува-
ти наше спортове майбутнє 
на вихованні нашої україн-
ською молоді не тільки в 
спортовому аспекті, а, перш 
за все, в національному. Це 
особливо підкреслив предста-
вник молодшої генерації. З 
огляду на пізній час офіцій-
ну частину бенкету закінче-
но відчитанням тільки двох 
письмових привітів: від УС^ 
ЦАК і УСВТ „Чорномор-
ська Січ". 

В часі ювілейних святку-
вань на головній залі Р. 
Мазяк підготовив виставку 
здобутих спортовцями 
..Черника" трофеїв, числен-
них знімок та видань, що 
віддзеркалювали не тільки 
многогранну спортову, але 
і громадську діяльність то-
вариства. Шкода тільки, що 
організатори ювілейного 
святкувань не заплянува-
ли зафіксувати у формі аль-
манаху свою спортово-гро-
мадську працю на протязі 
свого 35-річчя. 

В. Кізнма 
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Іван Кедрин 
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So. Bound 
Brook 

Monument Co. 
P. ХЕЙЛИК 

Ю. БЕЗСОНІВ 
Приймаємо замовлення і 
ставимо пам'ятники. мав-
золеї, статуї з різних гра-
нітів. марморів і бронзи 
на цвинтарі св. Андрія в С. 
Бавнд Бруку, Н. Дж, т а ін -
ших цвинтарях 8 США. 
На бажання, радо заїдемо 

до Вашого дому. 
45 Mountain Avenue 
Warren. N.J. 07060 
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ПЕТРО ЯРЕМА 
УКРАЇНСЬКИЙ 
ПОГРЕБНИК 

Займається похоронами 
в BRONX. BROOKLYN, 
NEW YORK і ОКОЛИЦАХ 
КОНТРОЛЬОВАНА 
ТЕМПЕРАТУРА 

Peter Jarema 
129 EAST 7th STREET 
NEW YORK, N.Y. 10009 

(212)^6742568 


